แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานของศูนย์ปฏิบัตกิ ารต่อต้านการทุจริต ระดับกระทรวง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สงู (องค์การมหาชน)

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

14,000

10,100

P

P

P

เอกสารแนบ
1

-

27,500

26,964.78

P

P

P

เอกสารแนบ
2

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กรและคุณธรรมจริยธรรมในการ
ทางาน

2. กิจกรรมการพัฒนาความรู้เฉพาะ
ทางให้แก่ผู้ปฏิบัตงิ านด้านพัสดุ การ
ตรวจสอบภายใน วินัยและนิตกิ าร

เจ้าหน้าที่ของสถาบันมีความรู้ จัดการประชุมระดมความคิดเห็น
เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล
เรื่อง "การประเมินความเสี่ยงการ
และการต่อต้านการทุจริต
ทุจริตและมาตรการป้องกันการ
ทุจริต" เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563
ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ อุทยาน
หลวงราชพฤกษ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันเข้าร่วมการประชุมทั้งสิ้น 50
คน
บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้เฉพาะด้านเพื่อการ
ป้องกันการทุจริต

1. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตร "ข้อแก้ปัญหาและแนว
ทางแก้ไขปัญหาการตรวจรับพัสดุ
และกรณีศึกษา" เมื่อวันที่ 9
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง
กัลปพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์
โดยมีเจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วม
การฝึกอบรมจานวน 51 คน

1

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ป้องกันการกระทาผิด
วินัยและต่อต้านการทุจริต
ระหว่างหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

25,400

19,518.40

P

P

P

เอกสารแนบ
3

-

-

-

P

P

P

เอกสารแนบ
4

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตร การบริหารพัสดุ (ครุภัณฑ์)
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ
ห้องดอยคา ศูนย์ฝกึ อบรม
สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สงู โดยมี
เจ้าหน้าที่ของสถาบันเข้าร่วม
ฝึกอบรม จานวน 60 คน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ป้องกันการกระทาผิดวินัยและ
ต่อต้านการทุจริตระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวง

งบประมาณ (ถ้ามี)

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัตงิ านในศูนย์ปฏิบัตกิ าร
ต่อต้านการทุจริต ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6-7
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอบิส
สไตล์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมถึงแนวทางและวิธกี ารประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

2

หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

-

-

-

P

P

เอกสารแนบ
5

-

-

-

P

P

เอกสารแนบ
6

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

4. กิจกรรมการรายงานข้อมูลการ
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง อาญา และ
มติขอ้ สั่งการ

มีการรายงาน ติดตามการ
การรายงานผลการดาเนินงานกรณี
ดาเนินการทางวินัย แพ่ง
ข้อร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ตามมติ
อาญา และมติขอ้ สั่งการอย่าง ครม. เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561 ต่อ
ต่อเนื่อง
ศปท. กษ. ภายในวันที่ 5 ของทุก
เดือน

5. กิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัด
จ้างฯ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารฯ พ.ศ. 2540 เช่น
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการ
จัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1

การจัดซื้อจัดจ้างมีความ
โปร่งใสและเป็นไปตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.
2560 และ พ.ร.บ. ข้อมูล
ข่าวสารฯ พ.ศ. 2540

เผยแพร่ขอ้ มูลการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560
เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศ
ราคากลาง ประกาศเชิญชวน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และ
ผลการจัดซื้อจ้างรายเดือนตามแบบ
สขร. 1 ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ
พ.ศ. 2540

6. กิจกรรมประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)

หน่วยงานมีระดับคะแนน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานอยู่ในระดับ A
ขึ้นไป

1. เข้าร่วมการประชุมรับฟังความ
คิดเห็นโครงการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 เพื่อ
รับฟังการชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานของผู้ตรวจการประเมิน
ปัญหาอุปสรรคที่พบ รวมถึง
ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาสาหรับหน่วยงานที่เข้ารับการ
ประเมิน

3

หมายเหตุ

P

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

P

P

เอกสารแนบ
7

-

-

-

P

P

เอกสารแนบ
8

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

2. เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจาปีงบปบระมาณ พ.ศ.
2563 เมื่อวันที่ 24 มกราคม
2563 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
รับทราบหลักเกณฑ์และแนว
ทางการประเมิน แล้วนาไปวาง
แผนการดาเนินงานภายในหน่วยงาน

3. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานและ
เตรียมความพร้อมสาหรับการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์
การประเมินประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 ในการประชุม
คณะทางานด้านคุณธรรมฯ เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2563

4

หมายเหตุ

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

7. กิจกรรมบูรณาการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง โดย
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต กษ.

มีการประสานการทางานด้าน
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวง

สวพส. ได้เข้าร่วมการประชุม
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์ชาติวา่
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กษ. ครั้งที่ 1/2562 เมื่อ
วันที่ 23 ธันวาคม 2562

8. กิจกรรมการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตของหน่วยงานในสังกัด

มีการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายด้านป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง

เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร
เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ปฏิบัตงิ านในศุนย์ปฏิบัตกิ าร
ต่อต้านการทุจริต ในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 6-7
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมไอบิส
สไตล์ กรุงเทพมหานคร เพื่อ
รับทราบหลักเกณฑ์การประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รวมถึงแนวทางและวิธกี ารประเมิน
ความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน

5

P

P

หมายเหตุ

P

เอกสารแนบ
9

P

เอกสารแนบ
4

งาน/กิจกรรม/โครงการ

9. กิจกรรมคณะทางานคุณธรรม
จริยธรรม และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สวพส. และ
ขับเคลื่อนการทางานตามแผนปฏิบัติ
การ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข
แผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ และยกระดับ
คะแนนการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ สวพส. และ
การติดตามผลการดาเนินงาน

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

P

P

เอกสารแนบ
10

-

2,500

2,200

P

P

เอกสารแนบ
8

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

1. สวพส. ได้ทบทวนคาสั่ง
คณะทางานคุณธรรมฯ และแต่งตั้ง
คณะทางานคุณธรรมฯ ตามคาสั่งที่
314/2562 ลงวันที่ 29
พฤศจิกายน 2562 เพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านคุณธรรม
จริยธรรม ให้เป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ กษ.
และดาเนินการประเมิน ITA

2. จัดการประชุมคณะทางาน
คุณธรรมฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อ
วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ปรับปรุงการดาเนินงานและเตรียม
ความพร้อมสาหรับการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
พร้อมทั้งชี้แจงหลักเกณฑ์การ
ประเมินประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2563
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งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วดั

เป้าหมาย

10. ประกาศเจตจานงของผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
เพื่อมุ่งสู่องค์กรธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส

มีประกาศเจตจานงผู้บริหาร
ในการต่อต้านการทุจริตทุก
รูปแบบ

11. ประการนโยบายสกัดกั้นการ
กระทาที่สุ่มเสี่ยงต่อการรับสินบน
หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

มีประกาศนโยบายการให้หรือ
รับของขวัญทรัพย์สนิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปี
ใหม่และโอกาสต่างๆ

งบประมาณ (ถ้ามี)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

ผลเบิกจ่าย

สร้างจิตสานึกและ
สร้างประสิทธิภาพ
สร้างกลไกการ
ปลูกฝังความ
การป้องกันการ
ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
ทุจริต

-

-

-

P

P

P

เอกสารแนบ
11

-

-

-

P

P

P

เอกสารแนบ
12

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ผู้อานวยการสถาบันได้ออกประกาศ
เจตจานงการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สจุ ริตและต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 31 มีนาคม
2563 ในรูปแบบภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ
ผู้อานวยการสถาบันมีนโยบายและ
ประกาศไม่รับของขวัญในช่วง
เทศกาล (No Gift Policy) เผยแพร่
ณ ที่ทาการของสถาบัน เว็บไซต์
และ facebook ของสถาบัน

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน นางสาวนิโลบล อ่าเอี่ยม ตาแหน่ง
นิตกิ ร เบอร์ตดิ ต่อ 090-3243113
email nilobon_a@hotmail.com
วันที่ 2 เมษายน 2563 .
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